Február 7. szombat
Jó napot kívánok, Buzás Norbert vagyok! 2015. február 7-én,
szombaton 15 órakor következnek a Rádió Antritt regionális hírei:
Berlinben bunyózhat Halász Gábor
Új időszak kezdődött az Illyés Gyula Kar életében
A Csikóstőttősi Faluszépítő és Horgász egyesület lett az év Tolna
megyei civil szervezete
Kimagaslóan teljesít a paksi atomerőmű
A szekszárdi bokszoló, Halász Gábor Berlinben bunyózhat a WBF vbövéért. A felkészülésről és a győzelemmel járó lehetőségekről maga a
bokszoló számol be a hallgatóknak. - INTERJÚ!!!
Jelentős változáson esett át a felsőoktatás a kancellárok kinevezésével.
Prof. dr. Horváth Béla, az Illyés Gyula Kar dékánja, elmondta, új időszak
kezdődött az egyetemek életében, azzal a céllal, hogy gazdaságosabbá
tegyék a működést. Személyes véleménye szerint azonban az
egyetemek eddig sem működtek pazarlóan, ráadásul egyre kisebb
támogatást kapott a magyar felsőoktatás. Hogy miként alakul a kettős
vezetés, ugyanis a rektor az oktatók munkáltatója, az összes többi
alkalmazotté pedig a kancellár, arról ma még korai lenne véleményt
mondani. Az bizonyos, hogy egy ekkora szervezetben sok kérdésben
kell még megoldást találni. Hogy mindez bennünket hogyan érint, azt
még nem tudjuk, hiszen nekünk eddig is az volt a problémánk, hogy
áttételekkel működött a gazdasági rendszer. Ugyanakkor megvoltak
azok az előnyeink, amelyek éppen a földrajzi helyzetünkből adódtak.
Most utóbbiak megszűntek, mert a gazdasági döntéshozatalt
központosították. Emiatt az adminisztrációs folyamatok lassúbbak
lesznek, de mindez az oktatás minőségét nem érinti, - mondta a dékán.
Széles a kar képzési kínálata. A következő tanévben is minden korábbi
szak indul, még inkább a helyi sajátosságok figyelembevételével. Az
alapszakok mellett, felsőoktatási szakképzések közt lehet választani.
Elsődleges feladatuknak tartják, hogy a régióban élő fiataloknak
biztosítsák a felsőoktatás lehetőségét, hogy ne kelljen lemondaniuk a
szülőknek, diákoknak a továbbtanulásról, csak azért, mert nem tudnák
finanszírozni a drága utazást, a lakhatást. Külön figyelmet fordítanak a
tehetséges hallgatókra. – Ugyanazt akarjuk csinálni továbbra is, mint

eddig: jó színvonalú, gyakorlati képzést, hangsúlyozta a dékán.
Kiváltképp érvényes ez az elgondolás a turizmus vendéglátás szakra,
amelynek keretében az Illyés Gyula Kar a munkavállalásra készíti fel a
hallgatókat, nem elméleti szakembereket képeznek. A kar fejlesztési
tervében is szerepel, hogy a borászati képzés irányába szeretnének
elmozdulni.
Szekszárdon, a Vármegyeházán a megyei önkormányzat immár 9.
alkalommal ismerte el a Tolna megyében működő civil szervezetek
tevékenységét, idén Az év Tolna megyei civil szervezete a Csikóstőttősi
Faluszépítő és Horgász egyesület lett. A kitűntetésről Bíró-Keő Roxána
elnök beszél. - INTERJÚ!!!
„A Paksi Atomerőmű működésének biztonsága európai szinten is
kiemelkedő,
a
Társaság
munkavállalóinak
biztonság
iránti
elkötelezettsége és kultúrája elismerésre méltó. Az elmúlt években
többször, tavaly egymás után két alkalommal is végrehajtott nemzetközi
vizsgálat is azt igazolta vissza, hogy magas biztonsági szinten,
ugyanakkor hatékonyan működő és termelő létesítményt tudhatunk a
magunkénak. Magyarország nukleáris termelőkapacitásának, az
atomerőmű teljesítményének fenntartása során a Paksi Atomerőmű
szakértői is fontos szerepet játszhatnak, például az oktatási, képzési
háttér biztosításában, de akár a szakmai utánpótlás-nevelésben is.” mondta Baji Csaba, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának
elnöke, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. A
négy paksi blokk nélkülözhetetlen szerepet tölt be Magyarország
ellátásbiztonságának fenntartásában, hiszen tavaly már a bruttó hazai
termelés 53,6%-át biztosította. A paksi egységek terveink szerint további
húsz évig szavatolják majd a biztonságos, kedvező árú, környezetbarát
alaperőművi termelést, hiszen 2014-ben már a 2. blokk is megkapta az
Országos Atomenergia Hivataltól az üzemidő-hosszabbítási engedélyt.
Idén határidőre benyújtjuk a 3. blokk engedélykérelmét is. A sikeres
engedélyeztetési eljárás természetesen elképzelhetetlen a rendszeres
karbantartások, a folyamatos fejlesztések, s nem utolsó sorban a
munkája iránt elkötelezett, jól felkészült és rendkívül biztonságtudatos
szakembergárda nélkül. Bízunk benne, hogy a két új atomerőművi blokk
létesítésével a 2030-as évek után is gondoskodhatunk Magyarország
villamosenergia-igénye jelentős részének biztonságos, kedvező árú
kielégítéséről.” - mondta Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója.

Ezek voltak a Rádió Antritt regionális hírei. Készült a Médiatanács
támogatásával, a Magyar Média Mecenatúra program keretében

